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CENOVÁ PONUKA NA VOZIDLO 
Dátum vystavenia:  03.06.2022 
 
Kupujúci:   
Firma/Meno:  Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 
V zastúpení:   
Adresa:  Tuhovská 9, 83107 Bratislava 
Tel:   
Mobil:  +421 233 526 255; 
DIČ:  2021928865 
IČO:  35915609 

 
Cenníková cena za vozidlo v základnom prevedení  

  bez DPH s DPH 

Typ vozidla:  
Výbava: 
Karoséria: 
Číslo podvozku: 
Číslo motora: 
Farba/Čalúnenie: 
Cenník: 
  

FORD Mustang CX727 Mach-E EV STD 269k (198kW) A1 - 
RWD  
Mach-e 
SUV 
WF0TK1EM6NMA07012  
 
Iced Blue Silver 
22.03-MachE 
U10095 

53 741,67 64 490,00 

 
Sériová výbava 

Airbag vodiča, airbag spolujazdca so smart deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy vpredu a vzadu + kolenný airbag vodiča 

Alarm obvodový 

Asistent odbočovania vľavo - pri odbočovaní aktívne zabrzdí vozidlo pri hroziacej zrážke s vozidlom idúcim oproti 

Automatická 2-zónová klimatizácia 

Batožinový priestor pod prednou kapotou 

Bezdrôtové nabíjanie telefónu 

Bočné dvere vpredu a vzadu s elektromechanickým otváraním E-Latch 

Centrálny airbag medzi sedadlami 

eCall - tlačidlo SOS pre núdzové volanie 

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá + osvetlenie nastupovania s logom Mustang 

Elektricky ovládané okná s impulznou funkciou 

Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear 

Elektricky vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca 

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD 

Elektronický stabilizačný systém ESC + systém kontroly trakcie TCS + asistent rozjazdu do kopca HLA + systém 
elektronického nábehu bŕzd EBP + elektronický brzdový asistent EBA + protiblokovací systém bŕzd ABS + multikolízna 
brzda 

ESA - asistent vyhýbacieho manévra 

FordPass Connect - vzdialené ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne 

ICE 4 - SYNC 4 s 15,5" vertikálnym displejom + Navigácia- rádio AM/FM/DAB, bezdrôtový Apple CarPlay a Android Auto, 
6 reproduktorov, ovládanie audia a telefónu na volante, aktualizácie cez internet (OTA), adaptívna hlasitosť 

Inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go 

KeyFree - bezkľúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla, odomykanie cez smartfón alebo PIN (klávesnica na 
B-stĺpiku) 

Kontrola bdelosti vodiča 

Lane Centering - Asistent pre udržiavanie vozidla v strede jazdného pruhu 

LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného 
pruhu 

Metalický lak - Absolute Black 
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Multilink - viacprvkové nezávislé zavesenie zadnej nápravy 

My Key -  systém nastavenia vybraných funkcií pre kľúč s DO pre zvýšenú bezpečnosť vodiča - začiatočníka 

Nabíjacie káble - 2x (pre domáce 230V aj verejné rýchlonabíjanie) 
*Originálna továrenská záruka FORD Protect 5 rokov / 120 000 km 
*Originálna továrenská záruka na vysokonapäťový akumulátor 8 rokov / 160 000 km 

Palubný počítač 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

Pre-Collision Assist - znižuje riziko nehody s chodcom, cyklistom (do 80 km/h) alebo iným vozidlom (do 180 km/h), 
autonómne núdzové brzdenie 

Predné Full LED svetlomety s funkciou denného svietenia + auto-funkcia zapnutia svetlometov + dažďový senzor + 
automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo + automatické prepínanie diaľkových svetlometov 

Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá 

Príprava na ťažné zariadenie 

Prístrojový panel s 10,2" LCD displejom 

Sada na opravu defektu (bez rezervy pre núdzový dojazd) 

Stredová konzola s lakťovou opierkou, 2 držiakmi na poháre, 4x USB vstup, 1 x 12V zásuvky, výduchy klimatizácie dozadu 

Svetlý strop interiéru 

Systém BLIS - optická signalizácia predchádzajúceho vozidla v mŕtvom uhle vonkajších spätných zrkadiel 

Systém CTA (detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta) 

Systém Reverse Brake Assist - zabrzdí vozidlo pri cúvaní do prekážky 

Systém rozpoznania dopravných značiek 

Traffic Jam Assist - asistent pre jazdu v kolónach 

Vyhrievané zadné okno so stieračom 

Vyhrievaný pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant - materiál Sensico 

Zadná parkovacia kamera 

Zadné sedadlá delené 40:60, lakťová opierka s 2 držiakmi na poháre v strede 

Zadné svetlá s technológiou LED 

Zatmavené zadné sklá od B-stĺpika 

[ZZZ] Poznámka k špecifikácii vozidla: V prípade objednania prvku výbavy za príplatok, ktorého základná verzia je 
súčasťou štandardnej výbavy, vozidlo bude dodané iba s príplatkovým prvkom výbavy, ktorý v takomto prípade nahrádza 
základný prvok výbavy. Toto platí najmä pre disky kolies, audiosystémy, sedadlá, osvetlenie vozidla, typ klimatizácie, 
rezervu pre núdzový dojazd a podobne. 

1 elektromotor - pohon zadných kolies 

18" zliatinové disky, pneumatiky 225/60 

 
Výbava na prianie   

[J5XAC] Sada Technology PLUS - ICE 5 B&O audiosystémom, elektrické otváranie 
5. dverí s virtuálnym pedálom, ESA - asistent vyhýbacieho manévra, automatický 
parkovací asistent, 360° kamera, perforovaný Premium Sensico poťah sedadiel, 
elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca s pamäťou vodiča a 
elektrickou bedrovou opierkou (pre Mach-e), panoramatické strešné okno, (nie s 
J4WAK) 

4 158,33 4 990,00 

Metalický lak - Iced Blue Silver, Space White 991,67 1 190,00 

 

Cena v EUR za vozidlo: 58 891,67 70 670,00 

Zľava 5 889,17 -7 067,00 

 
 

Spolu za vozidlo s domontážami: 53 002,50 63 603,00 

   

Základ bez DPH 53 002,50 

DPH [20%] 10 600,50 

Konečná cena s DPH 63 603,00 

 
Predbežný termín výroby:   11.06.2022 dodanie SK (len pri vozidlách na objednávku) 
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Platnosť ponuky: 30.06.2022 

 
 
Vaše osobné údaje  sú spracúvané spoločnosťou Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, 

IČO 35 915 609. Údaje sú používané výlučne za účelom prípravy ponuky a kontaktovania Vás vo vzťahu k dopytovanej 

službe či tovaru.  

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu 

danom konkrétnym  účelom spracúvania, pri spracúvaní osobných údajov sú dodržiavané ustanovenia Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov, v platnom znení. Viac o spracovaní  osobných údajov v našej spoločnosti nájdete 

uverejnené v priestoroch našej spoločnosti a na adrese www.fordstore.sk v sekcii ochrana osobných údajov. 

 

 
 


